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Aanwezig

Verontschuldigd

KS/LS

/

OR

Carmen, Marc N, Jos, Nadia, Mario, Geert, Wouter,
Caroline, Souad, Hanne, Nele, Katrijn

DIR

/

EXT

Karen L (Stekelbees)

KS/LS

/

OR

Marc G, Annemieke, Philip, Aziz, Jorre, Sylvie, Leen D,
Sofie, David B, Hicham, Leen DS, David N

DIR

Dirk

Verslag

Karen B

De vergadering samengevat
-

Een dikke duim voor de werkgroep van de vrijwilligers.
De winterBBQ heeft 2031,90€ winst gemaakt en er is nog verbetering mogelijk.
Maart is een drukke maand voor de ouderraad: pannekoeken bakken, werken in de natuur,
klusjesdag, ontbijtpakketten, week van het geld.
We verplaatsen het repair café/groene werkdag van 4 mei naar 27 april!

1. Opvolging vorig verslag
Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
We willen een pluim geven aan de werkgroep Vrijwilligers!
Zij hebben dinsdag een ontmoetings-en bedankingsmoment georganiseerd voor alle vrijwilligers in
de school met een hapje en een drankje. Onze school telt ongeveer een 50-tal vrijwilligers,
waaronder veel leesoma’s! Elke vrijwilliger (die aanwezig was) heeft zich kort voorgesteld en heeft
een attentie gekregen. Er werd ook een informatiebrochure uitgedeeld. Aan elke vrijwilliger werd
gevraagd om de ‘informatie-en afsprakennota voor de vrijwilligerswerking van de SintPietersschool’ te ondertekenen. Karen bezorgt elke ouder van de ouderraad de elektronische versie
van de informatiebrochure en de informatie-en afsprakennota ter ondertekening.

2. Nieuws uit de school
De winterBBQ heeft 2031,90 € winst opgeleverd:
• Dit is 750 € meer dan vorig jaar. De omzet was evenwel niet hoger dan vorig jaar en ook het
aantal deelnemers is gelijk gebleven. De winst werd gehaald uit het zelf maken van de groenten.
Kostprijs van het eten dit jaar was 1017 €, terwijl vorig jaar de traiteur 1700 € kostte.
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•

•
•
•
•

Er zijn dus zeker nog mogelijkheden om de winst te verhogen
o Er was voor 200€ teveel aan eten gekocht.
o Mensen drinken misschien meer als ze zelf hun drinken niet moeten gaan halen.
o We kunnen proberen nog meer mensen aan te trekken.
o We kunnen sponsors zoeken.
o De vraag wordt gesteld of een zomerBBQ meer winst zou opleveren: mensen blijven
langer zitten als het goed weer is. Maar goed weer kan je uiteraard niet bestellen …
De akoestiek in de zaal was goed.
Er waren te weinig handdoeken. Volgend jaar meer voorzien.
De leerkrachten hebben goed meegeholpen.
De brouwer was super. Hij heeft alles mee teruggenomen, ook aangestoken bakken.

De werkgroep is nog op zoek naar wat extra leden. Wie zin heeft om in deze werkgroep te zitten,
kan altijd Jos contacteren via josmarien1@skynet.be. Geert stelt zich al kandidaat.

3. Nieuws van Stekelbees
•

•
•
•
•

Het is de bedoeling dat ouders zowel ’s morgens als ’s avonds bij het afzetten van hun kinderen
in de opvang, de aanwezigheidslijst ondertekenen. Dirk kan dit misschien nog eens melden in
de PieterPraat. Stekelbees wil ook eens een week met iemand extra aan de poort gaan staan
om ouders hierop aan te spreken.
Zowel Raf en Vera zullen eind van de maand Stekelbees verlaten. We wensen hen veel succes
toe in hun verdere carrière.
Karen L. vraagt na wat de precieze afspraken zijn rond het al dan niet openzetten van de
schoolpoort ’s morgens en ’s avonds.
Is het al wat rustiger tijdens het middagtoezicht? Stekelbees heeft gezocht naar allerlei
systemen, waaronder de klok, en zij zijn van mening dat alles onder controle is.
Vrijdag 01/03 is Stekelbees niet aanwezig.

4. Activiteiten ouderraad
4.1. Pannenkoeken bakken (01/03)
Vrijdag 01/03 bakken we vanaf 08:00 pannenkoeken. Karen zorgt ervoor dat de bakplaat om 07:30
wordt aangestoken. Geert doet de inkopen en geeft de rekening aan Marc. De kinderen kunnen
tussen 10:00 en 12:00 komen eten. Conny zorgt voor een planning. Er zal apart deeg gemaakt
worden voor kinderen met lactose intolerantie.

4.2. Werken in de natuur (16/03)
Op zaterdag 16/03 spreken we om 13:00 af aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt. Breng zeker
werkhandschoenen mee! De kinderen worden opgevangen door JNM. Karen steekt de briefjes in
de bakjes van de leerkrachten. Dries plaatst een bericht op FB en zal op 13/03 nog een oproep
doen op het forum.
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4.3. Werkdag (23/03 vanaf 10:00)
Op zaterdag 23/03 – een dag na de fuif van de school – organiseren we een groene werkdag. We
starten om 10:00 ipv 09:00. Volgende zaken staan op de planning:
• Nieuwe stukken haag planten. Maarten voorziet planten
• Planten uit Lindsay’s garden opbinden
• Takken en stukken boomstam (afgerond) leggen
• Insectenhotels plaatsen
• Keukentje maken. Mario kan niet meer aan europalletten geraken. Wie wel ?
• …
Er zal nog een tweede werkdag (27/04) georganiseerd worden om de ondergrond rond de
speelboom aan te passen. De stenen zullen wegggehaald worden en vervangen worden door
boomschors.

3.3. Ontbijtactie (31/03)
Op zondag 31 maart brengt de ouderraad opnieuw ontbijtpakketten rond met de fietskar. We
starten om 07:00 met klaarzetten (opgelet het uur wijzigt!). Geert is beschikbaar met de fietskar.
Karen vraagt na of Jorre en David ook beschikbaar zijn. Eventueel kan Katrijn ook inspringen met
haar fietskar. Karen doet de inkopen en zorgt voor de brieven, Marc volgt de inschrijvingen op.
Mario zet samen met Karen op zaterdag alles klaar.
Spijtig nieuws van Colruyt: zij sponsoren niet meer. We hebben nog 3 andere opties:
• Mario vraagt na of Delhaize wil sponsoren.
• Caroline vraagt via een ouder na of Aldi wil sponsoren.
• Nadia vraagt via een ouder na of Lidl wil sponsoren.
De ouderraad wil eventueel aan ouders de mogelijkheid geven om een ontbijtpakket te betalen en
weg te schenken aan ouders die het financieel moeilijk hebben. We zetten dit op de agenda van de
werkgroep kansenbevordering en diversiteit.

5. Week van het geld (25/03-29/03)
Imane, Souad, Yasmina en Karen hebben van het CAW een toelichting gekregen over 2
budgetspelen: Budg€tPRET en Just’in Budget. Tijdens de week van het geld zullen zij deze spelen
gaan spelen met het 4de leerjaar en het 6de leerjaar.
Zijn er nog andere ideeën om tijdens deze week van het geld te doen ?
• Kinderen zouden misschien eens een bank kunnen gaan bezoeken ?
• Kinderen kunnen 0,10€ per dag inzamelen en dan op het einde van de week met de hele klas
bekijken wat ze hiermee gaan doen. Dit kan elke klas dan op het forum komen vertellen.
• We kunnen nog eens een extra bijdrage vragen voor het solidariteitsfonds ?
• We kunnen een ‘Rospot’ zetten waarvan de opbrengst naar het solidariteitsfonds gaat ?
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6. Varia
•

•

•

•
•

Het repair café en groene werkdag stond ingepland op 04 mei. Helaas kan Hanne – de trekker
van dit event - dan niet aanwezig zijn. We verzetten het repair café en groene werkdag daarom
naar 27 april. Karen vraagt aan Dirk om dit te wijzigen in de google kalender. Probeer zeker ook
andere ouders aan te spreken.
Op woensdag 08 mei is er van 09:00-10:15 een vergadering over de schoolstraat. Deze gaat
door in het Huis van de Mechelaar, zaal 2.34. Wie wil hier samen met Dirk naartoe gaan? Geert
stelt zich kandidaat. Nele vraagt dit na bij Dries. We brengen ook Jorre, Klaas en Christophe
op de hoogte.
Marc heeft een gesprek gehad over groene investeringen (oa zonnepanelen). De Ranken VZW
is hier ook mee bezig. Omdat er zonet veel geld in onze school werd geïnvesteerd is het niet
waarschijnlijk dat er nog groene investeringen zullen gebeuren. Mogelijks kunnen we dit wel
verwezenlijken via burgerparticipatie. Op de oude gebouwen zullen sowieso geen
zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Enkel op het vlakke gedeelte van de nieuwbouw zou
dit mogelijk zijn. Het is wel belangrijk om zicht te hebben op het verbruik van de elektriciteit.
Marc volgt dit op.
Nadia en Patricia hebben 2 kuismachines getest. Hopelijk hebben zij binnenkort een beetje
mechanische hulp!
De ouderraad wil graag nog wat milieuvriendelijke suggesties doen (bv. afvalvriendelijke
knutselwerkjes, geen papieren bordjes, geen plastieken bekertjes, geen rietjes, …). Karen zoekt
uit hoe we hier tijdens een volgende ouderraad over kunnen brainstormen en hoe we dit kunnen
aanbrengen.

Volgende vergadering: woensdag 27 maart 2019 om 19:30
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

EXTRA INFO

Documenten bezorgen aan alle
leden van de OR:
- Informatiebrochure
(electronische versie)
- Informatie-en afsprakennota

Karen B

Asap

Neen

Afspraak ondertekenen
aanwezigheidslijst van Stekelbees
vermelden in de PieterPraat

Dirk

Asap

Neen

Afspraken schoolpoort

Karen L

Asap

Neen

Sponsoring ontbijtactie

Mario, Nadia,
Caroline

Asap

Neen

Inhoud
ontbijtpakketten
doorgestuurd dd
28/02

Datum groene werkdag en repair
café wijzigen in google kalender

Dirk

Asap

Neen

Karen stuurt mail

Ouders uitnodigen ivm overleg
schoolstraat

Karen

Asap

Ja

Mail verstuurd dd
28/0 naar Jorre,
Klaas, Dries en
Christophe

Opvolgen groene investeringen

Marc

NVT

Nadenken methodiek
milieuvriendelijke suggesties

Karen

27/03

Mail verstuurd naar
Dirk om
electronische versie
op te vragen dd
28/02

Neen

Data
§
§
§
§
§
§
§
§

Donderdag 28/02/2019 van 16:45-18:00, overleg met gebruikers sportzaal
Vrijdag 01/03 van 08:00-12:00, pannenkoeken bakken
Zaterdag 16/03 van 13:00-17:00, werken in de natuur
Vrijdag 22/03 vanaf 21:00, fuif
Zaterdag 23/03 van 10:00-13:00, klusjesdag
Maandag 25/03 tem Vrijdag 29/03, week van het geld
Zondag 31/03 van 07:00-10:00, ontbijtpakketten
Woensdag 08/05 van 09:00-10:15, overleg ivm schoolstraat

Bijlagen
§

/
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